GUITAR
Klassisk, Jazz, Blues, Rock, Metal, Folk - guitaren favner det hele!
Guitaren findes i flere udgaver: Den SPANSKE guitar har nylonstrenge, WESTERN-guitaren har stålstrenge,
mens den ELEKTRISKE guitar har stålstrenge og skal forbindes til en forstærker.
Guitaren kan enten bruges sammen med andre, eller man kan spille for sig selv. Den er rigtig velegnet til
sammenspil, fordi man både kan spille både melodi, akkorder og bas på den. Som guitarist kan du både
være i baggrunden og back’e de andre op – eller du kan være i front og spille guitarsoloer.
Nogle af de måder man kan spille guitar på er: Melodispil, akkorder, fingerspil, power akkorder, skalaer og
endelig improvisation, hvor man lærer at skabe sine egne soloer.
Musikken kan være gammel eller ny og spilles efter noder, becifring (akkordtegn) eller tabulatur (”tabs”). Du
lærer at forstå og arbejde med disse forskellige tilgange i undervisningen. Vi spiller også ”på øret” og bruger
Youtube, Spotify og andre medier. Du har selv mulighed for at komme med forslag til den musik, vi skal
spille. Guitaren har været populær i mere end 500 år, så der er nok at vælge imellem!
Man skal være omkring 8 år for at begynde på guitar. Man kan starte på den guitar, man nu engang har, dog
er det vigtigt, at guitaren ikke er for stor - der findes juniorguitarer til de ”små fingre”. De yngste elever kan
evt begynde på Ukule - den mindste guitartype, der findes.
Som udgangspunkt bør man selv have en guitar, så man kan øve hjemme. Musikskolen råder over et antal
instrumenter, som lejes ud til elever. Din underviser er selvfølgelig behjælpelig med råd og vejledning, hvis
du overvejer selv at købe et instrument.
Individuel lektion: Du får undervisning i minimum 20 min. om ugen. I solo undervisningen har vi mere tid til
individuel vejledning og fordybelse.
Hold: 2-3 elever sammen i 30 min. (begyndere/fortsættere) eller 4-5 elever i 40 min. om ugen (begyndere). I
holdundervisningen, der især er rettet mod begyndere, lægger vi vægt på sammenspil og det sociale. Ofte
arbejder I alle med samme stof, nogle gange mere hver for sig, men alle lærer at lytte til hinanden.

